
SAINT JOSEPH POLISH 

Roman-Catholic Church 
 

517 East 46th Avenue 

Denver, Colorado 80216 

Phone: 303 296 3217 

e -mail:  st.josephpolish@gmail.com 

www. stjosephpolish.org 
FACEBOOK: St Joseph Polish Parish 

 
 

Pastoral care is provided by Society of Christ Fathers / Towarzystwo 

Chrystusowe dla Polonii 

 

Pastor: Rev. Stanisław Michałek, SChr                   

 

Weekend Masses / Msze Św. Niedzielne: 

Saturday:   6:30 pm – English/Polish 

    

Sunday:   8:00 am – English 

    10:00 am – Polish                                                                                               

Weekday Masses / Msze święte w tygodniu: 

Tuesday: see buletin   

Thursday & Friday: 8:00 am – English 

Wednesday: 7:00 pm – Polish 

First Friday of the Month / Pierwszy Piątek:       

7:00 pm – Polish 

First Saturday of the Month / Pierwsza Sobota: 

9:00am – Polish 

Confessions / Spowiedź święta: 

- before weekday Masses 

- by appointments with Father 

- First Fridays: 6:00pm –   

Baptism / Chrzest: Call parish office 

Marriage / Małżeństwo: 

Make an appointment at least 8 months  

before planned ceremony 

Anointing of the Sick, / Visitation of the Sick 

Namaszczenie chorych, odwiedziny chorych:  

Call parish office 
 

Biuro Parafialne: wtorek i piątek 9:00am – 1:00pm 

Parish office: Tuesday and Friday 10:00am –1:00pm

 

 

 

Ewangelia: Łk 9, 11b-17  
Obchodząc dzisiejsze wielkie święto Bożego Ciała, 

celebrujemy dar sakramentalnej obecności Jezusa 

Chrystusa na ziemi poprzez Eucharystię. Wracamy do 

Wielkiego Czwartku, kiedy Jezus nakazuje Apostołom, 

aby wzięli chleb i wino i "czynili to na Jego  pamiątkę". 

Mają powtarzać Jego słowa i czyny: to jest moje ciało, to 

jest moja krew. Wracamy do czwartkowego 

Wniebowstąpienia, kiedy Jezus wypowiada ostatnie 

słowa do Apostołów: "Oto Ja jestem z wami przez 

wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 20). 

 Od najwcześniejszych dni Eucharystia była więc 

nadprzyrodzonym pokarmem, celebracją, która daje 

Kościołowi życie i wspiera chrześcijan w codziennym 

dążeniu do cnoty i świętości.  

 

 

 

Gospel : Łk 9, 11b-17  
With the celebration of today’s great feast of Corpus 

Christi, we celebrate the gift of the sacramental 

presence of Jesus Christ on earth through the Eucharist. 

We are brought back to Holy Thursday, when Jesus 

commands the Apostles to take bread and wine and “do 

this in memory of me.” They are to repeat His words 

and actions: this is my body, this is my blood. We are 

brought back to Ascension Thursday, when Jesus 

speaks His last words to the Apostles: “Behold, I am 

with you always, even to the end of the age” (Mt. 

28:20). From the very earliest days, then, the Eucharist 

has been the supernatural food, the celebration, which 

gives the Church life and which sustains Christians in 

the daily pursuit of virtue and holiness 

 

June 19 /2022/ 19 Czerwca 
Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ /    

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej  

mailto:st.josephpolish@gmail.com


Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ /June 12 / Uroczystość Bożego Ciała 
 

Mass Intentions:                                                                     

Saturday / Sobota –  June 18 

    6:30   pm (P)  + Zofia Tuzim 

Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ 

-  June 19 –  Uroczystość Bożego Ciała 

   8:00 am (E)  Za parafian / For parishioners 

  10:00 am (P)  O potrzebne łaski i Boże 

         błogosławieństwo  dla członków Koła 

         Różańcowego i ich rodzin oraz opiekę Matki Najśw. 

  12:15 pm (P)  W intencji nowożeńców Iwony i Macieja 
 

Tuesday/ wtorek       – June 21 

Wednesday / środa   – June 22 

  7:00 pm (P)  W intencji Samanty o łaski i Boże błogosł. 

                        oraz opiekę Matki Najświętszej. 

Thursday / Czwartek  - June 23 

Solemnity of the Nativity of St. John the Baptist 

    8:00 am (E)    

Friday / Piątek  - June 24 

Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus /  

               Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

    8:00 am (E)  Za dusze które potrzebują pomocy o łaskę 

                         miłosierdzia i nawrócenia  

    7:00 pm (P)   

Saturday / Sobota –  June  25 - Niepokalanego Serca  

                      Najświętszej Maryi Panny 

    9:00   am (P)   

    6:30   pm (P)  + Helena Rokoszyńska 

Thirteenth Sunday in Ordinary Time -  June 26 –  

                                         Trzynasta Niedziela Zwykła 

   8:00 am (E)   Za parafian / For parishioners 

  10:00 am (P)  + Jan Struk 
   

 
 

 

Let us pray for our sick - Módlmy się za chorych                     

 Marie Oletski, Patricia, Gabrysia, Grzegorz 
            Kaela, Olivier, Olga, Maria, Jola, Danuta,            

Barbara, Józef.   
 

Thank for Your donations and  support of  
our Parish! 

Pope Francis’  Monthly Intention- June:  For families 
We pray for Christian families around the world; may they 
embody and experience unconditional love and advance in 
holiness in their daily lives. 
Intencje Ojca Świętego - Czerwiec  
Za rodziny 
Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, 
aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność 
miłości oraz świętość w codziennym życiu 
 
 

Adoration and Benediction of the Blessed Sacrament is a 
very old devotion in our Church — one that highlights the 
fundamental mystery of the Holy Eucharist that Our Lord 
is truly present, body and blood, soul and divinity, in the 
Blessed Sacrament. 
Eucharistic Adoration occurs every First Friday at 6:00 
PM and First Sunday of the moth after 8:00AM Mass. 
Let’s find a some time to spend with Jesus. 

Corpus Christi Sunday 

Corpus Christi (Body and Blood of Christ) is a 

Eucharistic solemnity, or better, the solemn 

commemoration of the institution of that sacrament. It 

is, moreover, the Church's official act of homage and 

gratitude to Christ, who by instituting the Holy 

Eucharist gave to the Church her greatest treasure. 

Holy Thursday, assuredly, marks the anniversary of 

the institution, but the commemoration of the Lord's 

passion that very night suppresses the rejoicing 

proper to the occasion. Today's observance, 

therefore, accents the joyous aspect of Holy Thursday. 
 

Today begins the National Eucharistic Revival, a 
grassroots effort launched by the U.S. bishops to 
reignite “devotion and belief in the Real Presence of 
Jesus in the Eucharist.” What better day to begin than 
on the Solemnity of the Most Holy Body and Blood of 
Christ, when we as Catholics reflect on the source 
and summit of our faith. “For in the blessed Eucharist 
is contained the whole spiritual good of the Church, 
namely Christ himself …” (catechism, 1324) Our 
readings today remind us that the Eucharist is more 
than a powerful symbol; as Catholics, we believe we 
receive Christ himself – body, blood, soul, and divinity 
– in the form of the consecrated bread and wine. The 
Eucharistic Revival gives each of us an opportunity to 
give thanks for the gift of the Eucharist and share it 
with others. 
 

June is the Month of the Sacred Heart 
In this month of the Sacred Heart of Jesus, let’s 
often repeat some simple little prayer each day 
for all our loved ones, living and deceased. And 
let us include all those who have no one who 
prays for them, especially priests, religious, and 
victims of neglect or abandonment. 
 
 

Gifts to the Archbishop’s Catholic Appeal are 
immediately invested in works of mercy, education, and 
charity. To make an immediate impact on our faith 
community visit www.archden.org/givetoday or call 303-
867-0614. 
 

“Peter’s Pence is  expression of the participation of all 
the faithful in the Bishop of Rome’s charitable initiatives 
in favor of the universal Church. The gesture has not only 
a practical value, but also a strong symbolic one, as a sign 
of communion with the Pope and attention to the needs 
of one’s brothers; and therefore your service possesses a 
refined ecclesial character”. (Address to the Members of 
the St Peter Circle, 25 Feb. 2006). ~ Pope Benedict XVI 
2nd Offering | June 25 & 26  Let’s help the Holy Father to 
help others! 
Your contribution, however small, is important.               



Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ /June 12 / Uroczystość Bożego Ciała 
 

Z wielką radością witamy wszystkich parafian 
i gości, którzy gromadzą się z nami podczas 
Mszy Świętych w naszej parafii Św. Józefa! 
 

Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Najświętszego 

Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało). Po Mszy 

Świętej o 10.00 wyruszymy w procesji do czterech 

ołtarzy. „[…] zagrody nasze widzieć 

przychodzi / i jak się Jego dzieciom 

powodzi” – będziemy śpiewać w czasie 

procesji Przez udział w procesji 

wyznajemy naszą wiarę w realną 

obecność Chrystusa pod postacią 

Chleba. Po procesji będzie dodatkowa Msza Św. w 

języku polskim 
 

Bardzo serdecznie dziękuję całemu orszakowi 
procesyjnemu, liturgicznej służbie ołtarza, 
szafarzom, lektorom, rycerzom Kolumba, 
grupom parafialnym, szkole polskiej i 
„krakowiakom”, wszystkim, dzięki których pracy 
i zaangażowaniu ten dzień dla nas jest 
niezwykły, pełen chwały Bożej i Jego 
błogosławieństwa. Szczególnie dziękujemy  
Rycerzom Kolumba, Towarzystwu 
Różańcowemu, Młodzieży za przygotowanie i 
udekorowanie ołtarzy na zewnątrz kościoła.  
 

ZMIANA PORZĄDKU NIEDZIELNYCH MSZY SWIĘTYCH 
Od czerwca na okres wakacyjny nastąpiła zmiana w 

grafiku niedzielnych mszy św. w naszym kościele. Msze 

św. w niedziele wyznaczone są na godz.:  8:00  (w języku 

angielskim) i 10:00 (w języku polskim) 

                   Nie ma mszy św. o godz. 12:00                                                    

Sobotnia msza św. 18:30 pozostaje bez zmian. 

SPOTKANIE FESTIWALOWE 
kolejne spotkanie przed festiwalowe będzie 26 
czerwca po mszy św. o godz. 10:00.  Wszystkich 
pragnących zaangażować się w przygotowanie i 
pomoc przy Festiwalu Polskiego Jedzenia,  który 
odbędzie się 27-28 sierpnia 2022, serdecznie 
zapraszamy. 
 

Pamiętajmy o trwającej kampanii arcybiskupa:  Dotacje 
można przesyłać 
elektronicznie pod 
adresem:   

www.archden.org/givetoday, lub złożyć w kopertach 
wyłożonych przy wejściu do kościoła 
 

Wszystkim ojcom z okazji ich święta życzymy za 

wstawiennictwem św. Józefa dużo zdrowia, sumiennego 

spełniania swego powołania i wielu łask Bożych 

Po skończonej procesji zapraszamy na grilla i ciasto  

W tym tygodniu obchodzimy:           
- W środę 22 czerwca po Mszy Świętej nowenna do  

       św. Józefa  

- W czwartek 23 czerwca, uroczystość Narodzenia 

       Św. Jana Chrzciciela. 

- W piątek, 24 czerwca, uroczystość Najświętszego 

       Serca Pana Jezusa. 

-  W sobotę 25 czerwca - wspomnienie obowiązkowe 

       Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 

       Kult Niepokalanego Serca odnosi się do osoby Maryi  

       Dziewicy i ma na celu specjalne uczczenie Jej Serca,  

       jako symbolu żarliwej miłości do Boga i do  

       Chrystusa oraz symbolu macierzyńskiej miłości do 

       każdego człowieka. Prowadzi jednocześnie do  

       naśladowania miłości Maryi, Matki pięknej miłości. 
 

  Czerwiec miesiącem 
 Serca Jezusowego    - 24 czerwca – 
Uroczystość Najświętszego Serca 
 Pana Jezusa                                                
Uroczystość ta została ustanowiona 
po objawieniu się Chrystusa św. 
Małgorzacie Marii Alacoque w latach 
1673-1675. W objawieniach tych 
Chrystus polecił, by ustanowiono  

święto ku czci Jego Serca w pierwszy piątek po oktawie 
Bożego Ciała oraz odprawiano specjalne nabożeństwo. 
Wiernym, którzy będą oddawać cześć Boskiemu Sercu, 
obiecał m.in.: „Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich 
stanie. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. 
Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków 
miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty 
ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani  
bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla 
nich ucieczką w godzinę śmierci”. 
 

=========================================================================================================================================================================== 

W tym tygodniu patronują nam: 
-  wtorek, 21 czerwca – św. Alojzy Gonzaga, zakonnik -   
-  środa, 22 czerwca – św. Jan Fisher, biskup, i  
    Tomasz More - męczennicy 
 -  czwartek, 23 czerwca – Święty Jan Chrzciciel. 
=========================================================================================================================================================================== 

 

W przyszłą niedzielę druga taca – Świętopietrze – 
przeznaczona na cele charytatywne Ojca Św. 
 

Życzę udanego wypoczynku i odnowy sił wszystkim,  
którzy udają się w tym czasie na wakacje. Niech naszym  
wyjazdom i odpoczynkowi towarzyszy poczucie Bożej  
obecności, modlitwa i uczestnictwo w Mszach świętych,  
kontemplacja stworzenia, odnowa ducha i wzmocnienie 
więzi rodzinnych. 
 

 Solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy 
najlepsze życzenia: otwartości na działanie Bożej łaski 
oraz nieustannego czerpania mocy od Pana Jezusa, 
który jest cichy i pokornego Serca. 

http://www.archden.org/givetoday


 

    

 
 
 
 
 

9501 West Colfax Avenue  
9501 West Colfax Avenue  

 Lakewood, Colorado 80215 
303.232.2673        

www.veldkamps.comGIFTS - HOME 
DÉCOR - WEDDINGS -  

SPECIAL EVENTS  

Summit Realty Group 
 

Jolanta Wencel 
      Real Estate Agent 

         Direct: (720) 201-1483 

rwencel1@aol.com 

www.wencelrealty.com 
 

Profesjonalna pomoc przy 
kupnie i sprzedaży domu, expert w sprzedazy 
"short sale" 

Delicatessen 
specializing in European Sausages; Hams; Chesses; 

Breads and Sandwiches 
 

 
 
6624 Wadsworth Blvd.           Tue-Fri: 10am-6pm         

Arvada, CO 80003                  Saturday: 9am-5pm 
(303) 425-1808         Sundays & Mondays: closed 

 ŚW. JÓZEFIE,  

PATRONIE NASZ 

MÓDL SIĘ ZA NAMI 

 

 

ST. JOSEPH 

PRAY FOR US 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Knights of Columbus at St. Joseph Polish 

Council are in charge of all the advertisements 

and the entire profit supports St. Joseph Parish. 

For more information please contact Peter 

Gibala at (720)903-5295 or 

piotr.gibala@gmail.com 
 

 


